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O Espírito Santo faz de nós templos da Santíssima Trindade. 
 

- Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
 

L1 - Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Cada um de nós, assim como todas as pessoas 

de todos os tempos, somos obras-primas e frutos de um amor que só pode ser encontrado 

Naquele de quem recebemos a existência.  

T - "Deus criou o homem à sua imagem; criou-o à imagem de Deus, criou o homem e a 

mulher. E Deus os abençoou" (Gn 1, 27-28a).  

 

L2 - Toda vida é sagrada. Todo ser humano tem uma dignidade que deve ser respeitada e promovida. Somos todos templos da 

Santíssima Trindade: Deus habita em nós.  

T - "Jesus Cristo é a plenitude que eleva a condição humana à condição divina para sua glória: 'Eu vim para dar vida 

às pessoas e para que a tenham plenamente (Jo 10, 10)" (DAp 355).  

 

L1 - Sempre que desprezamos, marginalizamos ou excluímos alguém, pecamos contra o próximo e também contra Deus. Não 

há distinção e nem é possível separar o amor a Deus do amor ao próximo.  

T - "Se alguém disser: 'Amo a Deus', mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem 

vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê" (1 Jo 4, 20).  

 

L2 - É porque o Pai e o Filho nos amam que nos dão o Espírito Santo com os seus dons e frutos. Se queremos ser fiéis a Jesus, 

precisamos estar atentos às inspirações do Espírito. Sem Ele, não sabemos como evangelizar.  

T - "O Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, 

mas o Espírito mesmo intercede por nós" (Rm 8, 26).  

 

L1 - Assim como o Espírito Santo está presente em nossa comunidade, assim também está presente na história de cada um de 

nós. Ele não nos abandona, nem nos deixa sozinhos, mas está sempre conosco, nos direcionando para Jesus.  

T - "O Espírito Santo vos ensinará toda a verdade; Ele me glorificará" (cf. Jo 16, 13-14). 

 

L1 - Peçamos perdão pelas vezes em que fechamos o nosso coração ao Espírito Santo, recusando-nos a acolher Jesus. Pelas 

vezes em que, mesmo iluminados pelo Espírito, optamos por andar nas trevas do mal. Por estes e pelos demais pecados, 

peçamos perdão.  

Senhor Piedade, Cristo Piedade, Senhor Piedade, piedade de nós. (bis)  

 

Proclamação da Palavra - Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. 

Evangelho: Jo 17,20-26 

 

Mensagem final: 

L1 - Refletimos neste sétimo dia da novena que a vida de cada um de nós está, no nosso dia a dia, intimamente associada à 

ação do Espírito Santo. 

 

L2 - Adoremos, hoje e sempre, o Divino Espírito Santo, que faz de nós templos da Santíssima Trindade.  

 

L1 - Com fé e alegria, rezemos: Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 

 

PARA LER E REFLETIR 

"Assim como a farinha seca não pode, sem água, tornar-se uma só massa nem um só pão, nós também, que somos muitos, não 

poderíamos transformar-nos num só corpo, em Cristo Jesus, sem a água que vem do céu. E assim como a terra árida não 

produz fruto se não for regada, também nós, que éramos antes como uma árvore ressequida, jamais daríamos frutos de vida, 

sem a chuva da graça enviada do alto. Com efeito, nossos corpos receberam, pela água do batismo, aquela unidade que os torna 

incorruptíveis; nossas almas, porém, a receberam pelo Espírito."  

(Santo Irineu. in Liturgia das Horas, v. II, p. 926) 


